Módosult a Végtelen lehetőség - Kísérleti program a
leginkább elmaradott járások területi felzárkózása
érdekében című felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020
keretében megjelent „Végtelen lehetőség - Kísérleti program a leginkább elmaradott
járások területi felzárkózása érdekében” című (EFOP-1.5.1-17 kódszámú) felhívás az
alábbiak szerint:

I.

Módosul a 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó
tevékenységek című fejezete az alábbiak szerint:

önállóan

támogatható

Az alábbi szövegrész helyébe:
„Ágazatközi együttműködések elősegítése, együttműködés kialakítása a felzárkózás
szempontjából
meghatározó
szakterületekkel,
szervezetekkel,
intézményekkel,
programokkal (szolgáltatói kerekasztalok létrehozása)
Hálózatosodás generálása, támogatása - kapcsolati háló kiépítése, erősítése, különös
tekintettel a jelen felhívás keretében támogatásban részesült szervezetekkel. ”

(…)
„Jelenlét pont” néven szolgáltató és közösségi tér létrehozás a, működtetése: kizárólag
olyan településen valósítható meg, amelyen még nem hoztak létre korábban uniós
forrásból finanszírozott gyerekesély programok keretében közösségi házak és komplex
telepprogramok keretében Csillag- „Cherhaj” szolgáltató pont/ház típusú infrastrukturális
fejlesztést.”

(…)
„Jó gyakorlatok cseréje, tapasztalatok megosztásában való segítségnyújtás, különös
tekintettel a jelen felhívás keretében támogatásban részesült szervezetekkel.
Szakmai
rendezvények
megbeszélések)

szervezése,

lebonyolítása

(konferenciák,

kerekasztal

4.Kötelező együttműködés az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 azonosító számú, Integrált
Gyermekprogramok
Szakmai
Támogatása
EFOP-1.4.1-15
című
projekt
Kedvezményezettjével.”

a következő szöveg kerül:
„Ágazatközi együttműködések elősegítése, együttműködés kialakítása a felzárkózás
szempontjából meghatározó szakterületekkel, a jelen felhívás keretében nevesített
járások területén működő szervezetekkel, intézményekkel, programokkal (szolgáltatói
kerekasztalok létrehozása)
Hálózatosodás generálása, támogatása - kapcsolati háló kiépítése, erősítése, különös
tekintettel a
jelen
felhívás
keretében nevesített
járások területén működő
szervezetekkel.”

(…)

„Jelenlét pont” újonnan történő kialakítása kizárólag olyan településen valósítható meg,
amelyen még nem hoztak létre uniós forrásból finanszírozott gyerekesély programok
keretében közösségi házat és/vagy komplex telepprogramok keretében Csillag - „Cherhaj”
szolgáltató pont/ház típusú infrastrukturális fejlesztést. Azokon a településeken, ahol a
fent említett közösségi házak/ szolgáltató pont/ház létrehozása megvalósult, a
fejlesztéshez kapcsolódóan előírt fenntartási időszak lejárt, lehetőség van, amennyibe n a
programterv
alapján
szükséges,
az
érintett
ingatlanban
„Jelenlét
pont”
működtetésére.„Jelenlét pont” néven szolgáltató és közösségi tér létrehozása és
működtetése jelen Felhívás 3.4.11, és 8. Felhívás szakmai mellékletei pont 13. számú
melléklet szerint.”

(…)
„Jó gyakorlatok cseréje, tapasztalatok megosztásában való segítségnyújtás, különös
tekintettel a
jelen
felhívás
keretében nevesített
járások területén működő
szervezetekkel.
Szakmai
rendezvények
megbeszélések)

szervezése,

lebonyolítása

(konferenciák,

kerekasztal

4.Kötelező együttműködés az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 azonosító számú, Integrált
Gyermekprogramok Szakmai Támogatása című projekt Kedvezményezettjével. (lásd: 8.
Felhívás szakmai mellékletei pont 7. számú melléklet)”

II.

Módosul a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások című fejezete az alábbiak
szerint:

Az alábbi szövegrész helyébe:
„Szakmai tervre vonatkozó speciális elvárások
A Szakmai tervben, a jelen felhívás mellékleteként szereplő sablonban, meghatározott
tartalmi elvárásokon felül szükséges bemutatni:


a projektmenedzsmenttel kapcsolatos személyi és szervezeti elvárásokat, továbbá
a projektbe bevont szakmai vezető szakmai tapasztalatát és kapcsolódásukat a
fejlesztéshez (SZT 4.2 fejezetén belül).”

(…)
„Elkülönített pénzforgalmi számlára vonat kozó előírás
A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő
bankszámlához alszámla nyitása is elegendő), kivéve azokat a szervezeteket, akiknek a
Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az EU-s programok fogadására már nyit ottak
elkülönített célelszámolási számlát.”

(…)
„Számszerűsíthető mutatók / Kialakított „Jelenlét pont”
Az eredmény leírása: A projekt keretében létrehozott „Jelenlét pont”-ok száma”

(…)
„Számszerűsíthető mutatók / - „

a következő szöveg kerül:
„Szakmai tervre vonatkozó speciális elvárások
A Szakmai tervben, a jelen felhívás mellékleteként szereplő sablonban, meghatározott
tartalmi elvárásokon felül szükséges bemutatni:


a támogatást igénylőnek részletesen szükséges bemutatnia, a „Jelenlét pont”
kialakításának és működtetésének indokoltságát. Amennyiben
jelen Felhívást
megelőző
időszakban
bármely
európai
uniós
forrásból
megvalósított
infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódóan kívánja a szolgáltatást megvalósítani,
úgy szükséges bemutatni a „Jelenlét pont” szolgáltatásainak a fejlesztéshez való
kapcsolódását. Kiemelten kérjük megjeleníteni az érintett fejlesztés fenntartási
kötelezettségeinek megvalósulását, az ott nyújtott szolgáltatások eredményeit, s
azok jelen szolgáltatásoktól történő lehatárolását/szinergiáját.



a projektmenedzsmenttel kapcsolatos személyi és szervezeti elvárásokat, továbbá
a projektbe bevont szakmai vezető szakmai tapasztalatát és kapcsolódásukat a
fejlesztéshez (SZT 4.2 fejezetén belül).”

(…)
„Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása
A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van
bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet.

elkülönített

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek
projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos
minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és legalább 2027.
december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által
végzett
helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített
nyilvántartásnak
rendelkezésre állnia. Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az
Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás
elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források
elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre
a Támogató azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli.
Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható
bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós
költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán
keletkező látra szóló kamat arányos meghat ározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, hogy a projekttel
kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges.

Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a
támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló
igazolást be kell nyújtania a Támogatónak.”

(…)
„Számszerűsíthető mutatók /Kialakított „Jelenlét pont”
Az eredmény leírása: A projekt keretében létrehozott „Jelenlét pont”-ok száma.
„Jelenlét pont” újonnan történő kialakítása kizárólag olyan településen
valósítható meg, amelyen még nem hoztak létre uniós forrásból finanszírozott
gyerekesély programok keretében közösségi házat és/vagy komplex
telepprogramok keretében Csillag- „Cherhaj” szolgáltató pont/ház típusú
infrastrukturális fejlesztést.
Azokon a településeken, ahol a fent említett közösségi házak/ szolgáltató
pont/ház létrehozása megvalósult, a fejlesztéshez kapcsolódóan elő írt fenntartási
időszak lejárt, lehetőség van, amennyiben a programterv alapján szükséges, az
érintett ingatlanban „Jelenlét pont” működtetésére.
(…)
„Számszerűsíthető mutatók / „Komplex járási fejlesztési terv”

Megvalósítandó
megnevezése

műszaki-szakmai

eredmény

Az eredmény leírása

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

„Komplex járási fejlesztési terv”

A
program
keretében
kidolgozott
fejlesztési terv a diagnózis alapján
hiányzó szolgáltatások biztosítására
szinten.

járási
feltárt
járási

1

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének db
mértékegysége
Igazolás módja

elkészült dokumentáció

III. Módosul a 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások című
fejezete az alábbiak szerint:

Az alábbi szövegrész helyébe:
„2. mérföldkő: 2018. október 31 napjáig a migráns, külföldi hátterű, kisebbségi
(beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a romákat) résztvevők

száma eléri a járás lakosságának legalább 3%-át, de minimum 300 főt. Az
elnyert támogatási összeg 20%-ról kifizetési kérelem kerül benyújtásra.”
a következő szöveg kerül:

„2. mérföldkő: 2018. október 31 napjáig a migráns, külföldi hátterű, kisebbségi
(beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a romákat) résztvevők
száma eléri a járás lakosságának legalább 3%-át, de minimum 300 főt. A járási
szintű diagnózis elkészült. Az elnyert támogatási összeg 20%-ról kifizetési
kérelem kerül benyújtásra.”

IV. Módosul a 4.1 Támogatást igénylők köre című fejezete az alábbiak szerint:
Az alábbi szövegrész helyébe:
„Együttműködő partnerek
Kötelező együttműködő partner az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 azonosító számú,
Integrált Gyermekprogramok Szakmai Támogatása EFOP-1.4.1-15 című projekt
Kedvezményezettje.”
a következő szöveg kerül:

„Együttműködő partnerek
Kötelező együttműködő partner az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 azonosító számú,
Integrált
Gyermekprogramok
Szakmai
Támogatása
című
projekt
Kedvezményezettje.”

V.

Módosul a 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
című fejezete az alábbiak szerint:

Az alábbi szövegrész helyébe:
„Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. július 1.
napjától 2017. szeptember 29. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek
kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. július 1. – 2017. augusztus 15.
2017. augusztus 30. – 2017. szeptember 29.”

a következő szöveg kerül:

„Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. július 1.
napjától 2017. szeptember 29. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek
kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. július 1. – 2017. augusztus 23.
2017. augusztus 30. – 2017. szeptember 29.
VI. Módosul az 5.5. Az elszámolható költségek köre című fejezete az alábbiak
szerint:

Az alábbi szövegrész helyébe:
„helyzetfelmérés, diagnózis költsége”
(…)
„célcsoport képzési költsége
o
o

képzéshez kapcsolódó költség
képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség”

a következő szöveg kerül:
„helyzetfelmérés költsége”

(…)
„célcsoport képzési költsége

o
o
o
o

képzéshez kapcsolódó költség
képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség
programokhoz, foglalkozásokhoz kapcsolódó utazási, étkezés és szállás
költség
programokhoz, foglalkozásokhoz kapcsolódó egyéb költség”

VII. Módosul az 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei című fejezete az
alábbiak szerint:

Az alábbi szövegrész helyébe:
A projektelőkészítési költségek elszámolhatóságának kezdete: a Felhívás megjelenését követő naptól.
A projektmegvalósítási költségek elszámolhatóságának kezdete: a támogatási kérelem benyújtását
követő naptól.
(…)

„Az 500.000 Ft-ot meg nem haladó támogatási összegű utófinanszírozású
számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.”
(…)
„E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében
megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak
szerint eljárni:
1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző
legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim”
menüpont alatt feltölteni.
2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3.000.000 forintnál
elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében,
elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 forintot. ”

nagyobb
amelyek

a következő szöveg kerül:

„A projektelőkészítési költségek elszámolhatóságának kezdete: 2017. március
21.
A projektmegvalósítási költségek elszámolhatóságának kezdete: a Felhívás
megjelenésének napjától.”
(…)
„Az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás
tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.”
(…)
„E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében
megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak
szerint eljárni:
1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző
legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim”
menüpont alatt feltölteni.
2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3.000.000 forintnál nagyobb
elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek
elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 forintot.

3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett
dönt, vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1.
és 2. pontban foglaltak betartását.

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás:
A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés
funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az
ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a
http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek.
Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű
időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között
az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán
elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezetts égek teljesítését.”

VIII. A 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek
listája című fejezetben az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„11. Az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 azonosító számú, „Integrált Gyermekprogramok
Szakmai Támogatása” EFOP-1.4.1-15 című projekt Kedvezményezettjével kötött
együttműködési megállapodás.”

IX. Módosul a 6.2. A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája
című fejezete az alábbiak szerint:

Az alábbi szövegrész helyébe:
„7. Kötelező együttműködésről szóló nyilatkozat az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 azonosító
számú, Integrált Gyermekprogramok Szakmai Támogatása EFOP-1.4.1-15 című projekt
Kedvezményezettjével”
a következő szöveg kerül:
„7. Kötelező együttműködésről szóló nyilatkozat az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 azonosító
számú,
Integrált
Gyermekprogramok
Szakmai
Támogatása
című
projekt
Kedvezményezettjével”

X.

Módosul a 8. A felhívás szakmai mellékletei című fejezete az alábbiak
szerint:

Az alábbi szövegrész helyébe:

„7. sz. Kötelező együttműködésről szóló nyilatkozat az EFOP-1.4.1-15-201600001 azonosító számú, Integrált Gyermekprogramok Szakmai Támogatása
EFOP-1.4.1-15 című projekt Kedvezményezettjével”
(…)
a következő szöveg kerül:
„7. sz. Kötelező együttműködésről szóló nyilatkoz at az EFOP-1.4.1-15-201600001 azonosító számú, Integrált Gyermekprogramok Szakmai Támogatása című
projekt Kedvezményezettjével”
(…)

„13. sz. Szakmai ajánlások az EFOP-1.5.1-17 Végtelen lehetőség - Kísérleti
program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében című
pályázat
keretében
kialakítandó
„Jelenlét
pontok”
létrehozásához,
működtetéséhez”

